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BERICHTEN 14                                                12 april 2019 

 

Kalender: 

Het team wenst iedereen een fijne vakantie! 

   
  Bijlagen: Nationale bijentelling 13 en 14 april   

               Bedankje donateurs Jolene Koopen  
 

Nieuws van de directie: 
Op 15 april van 14.30 tot 16.30uur is Rosa van Hal (schoolmaatschappelijk werker) weer op 
school voor het inloop spreekuur. 
 
Tijdens de afsluiting van het thema hebben de kinderen een flink bedrag ingezameld voor de 
Sahara-Roots foundation. Er is in totaal ruim € 560,- ingezameld! Wanda (voorzitter en stichter 
van de foundation) was blij verrast met onze inzamelactie. Zij wil alle kinderen en hun ouders 
hartelijk danken voor de bijdrage. Ze gaat in mei weer naar Marokko en dan worden er bomen 
namens onze school geplant. In één van de volgende Berichten zullen wij foto's plaatsen van 
het planten van de door ons gesponsorde bomen. 
 
Vorige week woensdag hadden de kinderen een vrije dag. Het team had die dag namelijk een 
studiedag. Het was een zeer interessante en leerzame studiedag die geheel in het teken stond 
van Montessorionderwijs. De ochtend werd verzorgd door drie teamleden die in de afsluitende 
fase zitten van hun opleiding tot vakbekwame Montessorileerkracht. De middag sloten we af 
met een bijeenkomst in Amsterdam met collega’s van meerdere Montessori basisscholen.  
Er was een lezing van Steven Pont (ontwikkelingspsycholoog en deskundig op het gebied van 
systeemtheorie) die ging over zelfstandigheid, keuzes maken, verantwoording nemen en 
bewust worden in samenhang met het Montessorionderwijs. Daarna volgde een lezing van 
Eddie Brummelman (ontwikkelingspsycholoog). Hij doet onderzoek naar ontwikkeling van het 
zelfbeeld bij kinderen in relatie tot wat wij als volwassenen, ouders/opvoeder of leerkrachten 
voor feedback geven.  

Maandag 15 Dinsdag 16 Woensdag 17 Donderdag 18  Vrijdag 19 
Rosa van Hal 
Inloopspreekuur 
14.30-16.30 uur 
Ouderavond Engels 
19.30-20.30 uur 
Rappport mee  
groep 2,3,4,6 

Cito eindtoets gr. 8 Cito eindtoets gr. 8 
Gesprek + rapport 
Groep (1)2,3,4,6 
13.00-17.30 uur 

Cito eindtoets gr. 8 
Paasfeest OB 

Goede vrijdag 
Kinderen vrij 

Maandag  22 tot en met Vrijdag 3 
Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

Maandag 6 Dinsdag 7 Woensdag 8 Donderdag 9 Vrijdag 10 
Weer naar school  Luizencontrole  Berichten 15 
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EHBO 
De afgelopen maanden hebben de achtste groepers EHBO-les gehad van Stephan Aal (vader 
van Sidde en Thorre). Donderdag 4 april deden de kinderen het praktijk EHBO examen. Eerder 
hadden zij al een theorie-examen gemaakt. Tijdens het praktijk examen wordt er gebruik 
gemaakt van lotussen, mensen die een slachtoffer uitbeelden. Voor sommige kinderen is zo’n 
examen behoorlijk spannend. Gelukkig kon Stephan aan het einde van de ochtend vertellen 
dat alle kinderen geslaagd waren! In deze Berichten willen we Stephan bedanken voor alle 
leuke en goede EHBO lessen die hij gegeven heeft! 
 
Mad Science 
Afgelopen maandag was Mad Science op school. Ze gaven een spectaculaire science show voor 
de midden- en bovenbouw! Vanaf 27 mei start de naschoolse wetenschap en techniekcursus. 
Wilt uw kind hieraan deelnemen, schrijf hem/haar dan voor 13 mei in op 
nederland.madscience.org bij Naschoolse wetenschap & techniekcursus.  
 
Ouderavond Engels 
In de vorige Berichten heeft u al kunnen lezen dat er op maandag 15 april van 19.30 tot 20.30 
uur door Lisa, leerkracht Engels, een ouderavond ons Engelse onderwijs wordt gehouden. Het 
belooft een leuke en inspirerende avond te worden! Aan het einde van de avond zal Nadine 
Kaplanian, eigenaresse van The American Bookstore, (en moeder van Liam uit FMB) met een 
tafel vol Engelse boeken staan. Zij kan iedereen adviseren bij de eventuele aankoop van een 
Engels boek voor uw kind. 
 

High tea 
Vanmiddag werden alle hulpouders verwend met een heerlijke high tea. Onder het genot van 
de lekkerste hapjes konden zij genieten van een zeer afwisselend programma met leuke en 
verrassende optredens. De presen-tatie was ditmaal in handen van Diaz en Hidde. 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Grote Rekendag 
Ook in de onderbouw hebben wij meegedaan aan de "grote rekendag". 
Afgelopen vrijdag mochten alle kleuters hun knuffel mee naar school 
nemen. Deze knuffels zijn met elkaar vergeleken, opgemeten met de 
rode rekenstokken, gesorteerd en nagetekend. Spelenderwijs hebben 
de kinderen weer allerlei rekentaal en vaardigheden bijgeleerd.  
 
Ziekenhuishoek 
Op de gang hebben wij momenteel een "ziekenhuis-hoek" . Afgelopen 
week was AOB aan de beurt om erin te spelen en de andere kinderen 
kunnen niet wachten om er ook in te gaan.  

http://montessori-landsmeer.espritscholen.nl/
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Nu en dan zien we iemand lopen met een gebroken been of een echte stethoscoop om. Ook 
worden er heel wat "injecties" uitgedeeld met de spuiten die wij hebben gekregen. Er worden 
veel moeilijke woorden bijgeleerd.  We worden zelfs bezocht door een heuse huisarts en 
apotheker bij ons in de klassen die de kinderen iets vertellen over hun beroep. 
 
Met nog een week te gaan wensen alle juffen uit de onderbouw iedereen alvast een heerlijke 
meivakantie. 

 
Oproep Avond4daagse:  
Hulp gevraagd bij organisatie Avondvierdaagse!  
21 tot en met 24 mei is de avondvierdaagse alweer. Hiervoor 
ben ik op zoek naar iemand die samen met mij de boel voor 
onze school wil coördineren. Dat wil zeggen het inzetten van 
de juiste personen op de juiste plaatsen: zoals EHBO-ers, 
ouders voor aan- en afmelden, ouders voor snacks en 
drankjes, ouders die medailles e.d. uitreiken.... 

 
Lijkt het je leuk om mij hierbij te helpen, stuur 
dan een berichtje naar minneke77@gmail.com 
 
Minneke (moeder Sam AOB)    

 
 
Voorstelling Zaantheater: 
Theater Terra speelt Aladdin (vanaf 6 jaar)  
Kom met je familie Tweede Paasdag vieren in het Zaantheater.  
Wie kent hem niet? Aladdin, de held uit het sprookje uit Duizend-en-een-nacht. Die brutale 
straatjongen uit Agrabah die de mooie prinses Jasmine redt uit de handen van Javar, de 
verraderlijke grootvizier van de sultan. Speciaal voor 
de kleine theaterbezoekertjes onder ons heeft 
Theater Terra (De Kleine Zeemeermin) de 
familiemusical ‘Aladdin’gemaakt en deze is op 
maandag 22 april in het Zaantheater te zien om 16.00 
uur. Kaartjes (vanaf € 11,83, inclusief € 3,60 voor een 
pauzedrankje en garderobe) kun je bestellen via 
www.zaantheater.nl of telefonisch via 075-6555 333. 
De kassa is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur. 
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De kleine Zeemeermin-de Musical (vanaf 4 jaar) 
Sluit de meivakantie sprookjesachtig af met De Kleine Zeemeermin 
 
Duik mee in het verhaal van de zeemeermin die verliefd wordt op de knappe mensenprins. 
Sita speelt De Kleine Zeemeermin met haar prachtige staart en wonderschone stem. Ook 
het populaire tovenaarsduo Titus en Fien reist mee naar de betoverende wereld onder water. 
Geniet van dit gloednieuwe, spetterende sprookje voor de hele familie! 
Wil jij kans maken op een sprookjesachtig prijzenpakket? Als je verkleed naar het theater 
komt, kun je meedoen aan de Sprookjesverkleedwedstrijd! Maar je kunt ook met de acteurs 
op de foto. Als de voorstelling is afgelopen is er een uitgebreide meet &amp; greet en kun je 
lekker dansen op het Onderwaterbal, een swingend miniconcert door de acteurs. Daar moet 
je bij zijn! Toch? 
De Kleine Zeemeermin is op zondagmiddag 5 mei te zien in het Zaantheater om 13.30 en 
16.00 uur. Kaartjes (vanaf € 12,60, inclusief drankje en garderobe) kun je bestellen via 
www.zaantheater.nl of telefonisch via 075-6555 333. De kassa is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag van 13.00-17.00 uur. 

 
 
 
 
 
Kopij voor berichten 15 voor 9 mei sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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